
 

 

ÓRGÃO DE TUBOS 

Os tempos não são para peditórios    

extraordinários. Já bastam os peditórios 

ordinários que são efetuados pela    

paróquia (culto e festas). Contudo este 

desejo que proveio dos grupos corais 

paroquiais não está parado. 

Sabendo que a sua construção se     

situará entre os quarenta e os cinquenta 

mil euros, a paróquia, no espaço de um 

ano, conseguiu amealhar doze mil    

euros (oito da Câmara Municipal de 

Ponta Delgada e quarto mil euros de 

iniciativas paroquiais). 

O processo de edificação de um novo 

órgão de tubos já foi também remetido 

para a Direção Regional da Cultura (só 

se dignou responder-nos um ano depois 

por pressão da Presidência do          

Governo).  

A ver vamos, o que isto vai dar com a 

tomada de posse dos novos órgãos   

governativos. 

 

CASA PAROQUIAL  

A doação à paróquia de um imóvel que 

se localiza no Calço da Furna, foi acor-

dado durante a paroquiação do padre 

Vítor Vicente Arruda, e inclui o cuidado 

geriátrico da sua doadora. Segundo a 

testamentária, a casa que um dia     

servirá para hospedar o pároco de Fajã 

de Baixo, estará disponível após o seu 

falecimento.  

Contudo, os longos anos em que o     

prédio esteve fechado contribuíram  

para uma acentuada degradação de 

todo o edifício. Como forma de evitar 

uma maior degradação deste imóvel 

paroquial, o Conselho Económico, efe-

tuou pequenas obras de manutenção, 

agora concluídas.  

 

IMAGEM NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA  
No passado mês do Rosário, foi       

devidamente limpa a Imagem da Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima.             

A Senhora mais “linda que o sol”, como 

a ela se referia a Irmã Lúcia de Fátima, 

urgia uma manutenção que foi operada 

pelo paroquiano José Guilherme.  

O lustre central do templo sofrerá     

também a mesma operação. Lembra-

mos que a chancela escultórica de   

Nossa Senhora de Fátima pertencia à 

fábrica do famoso Tedim, com sede na 

cidade de Santo Tirso. Foi com o      

entalhador tirsense que a vidente de 

Fátima definiu os traços escultóricos de 

Maria Santíssima aparecida em Fátima. 

 
 

 

CATEQUESE PAROQUIAL 
 

INÍCIO DA CATEQUESE  

Não foi fácil a “ginástica” que a          

coordenação da catequese paroquial 

teve de realizar para que as normas de 

distanciamento fossem cumpridas.          

O presente quadro sanitário, obrigou a 

paróquia a uma engenharia redobrada. 

Deixamos apenas dois exemplos: a         

localização de espaços amplos capazes 

de assegurar o devido distanciamento 

físico e a concertação disponibilidades, 

por parte dos agentes catequéticos, na 

procura dos horários que melhor servem 

a nossa comunidade de fé, não foram 

tarefas fáceis.  

A propósito de espaços, ainda não         

percebemos se o Centro Cultural Natália 

Correia está ao serviço da comunidade 

fajanense. Esse foi o intuito da sua          

criação há alguns anos, segundo o que 

nos informaram. Os pruridos que este 

centro tem ao nível estatutário 

(pensamos nós) para com o religioso 

chega a ser aviltante. Um edifício da 

Câmara Municipal encostado ao templo 

fajanense com restrições às atividades 

católicas. Dá para entender? 

 

 

SUSPENSÃO DA CATEQUESE  

Atendendo à evolução dos contágios 

pandémicos na freguesia de Fajã de 

Baixo, suspenderemos as sessões       

presenciais de catequese, a partir de 14 

de Novembro em curso.  

De acordo com a planificação de cada 

ano catequético, a formação cristã pas-

sará a ser efetuada a partir de recursos 

digitais, até às férias do Natal.            

Retomaremos a catequese presencial a 

10 de janeiro de 2021, caso as condi-

ções sanitárias o permitam. 

 

PRIMEIRAS COMUNHÕES  

Depois da reunião,  na primeira          

quinzena do passado mês de Outubro, 

com os reunidos os encarregados de 

educação dos candidatos à primeira   

comunhão (alunos do ano transacto e do 

corrente ano), anuiu-se que as celebra-

ções fossem quadripartidas pelas      

seguintes datas: 

 

1.° grupo: 08 de Dezembro, solenidade 

da Imaculada Conceição, às 11h30    

(14 candidatos). 



 

 

2° Grupo: 03 de junho, solenidade do 

Corpo de Deus, às 11h30 (Missa         

Campal). 

 

3° Grupo: 14 de agosto, sábado, às 

15h00 (Missa Campal). 

 

4.° Grupo: 15 de agosto, domingo, às 

11h30 (Missa campal). 

 

As celebrações dos dias 14 e 15 de 

agosto, serão campais. Está repartição, 

como os nossos leitores facilmente    

poderão depreender, deve-se aos     

condicionalismos pandémicos que     

estamos a viver.  

No que concerne ao dia oito de           

Dezembro, não poderemos exceder os 

14 candidatos atendendo à exiguidade 

do espaço litúrgico do nosso templo.  

Agradecemos a compreensão de todos 

os encarregados de educação que têm 

sido impecáveis na procura da melhor 

solução para estas celebrações. 

 

PRIMEIRA COMUNHÃO 

REUNIÃO DE PAIS 

Na próxima quinta-feira, 19 de            

Novembro, pelas 19h30, reunir-se-ão os 

pais dos candidatos pertencentes ao 

primeiro grupo que celebrará, no            

próximo dia 08 de Dezembro, a sua     

Comunhão. A celebração so próximo dia 

08 de Dezembro foi previamente acorda-

da com os encarregados de edução. 

 

PROFISSÃO DE FÉ / COMUNHÃO  

SOLENE  

Reunidos os encarregados de educação 

dos candidatos à Comunhão Solene, foi 

acordado que a sua celebração será no 

dia oito de agosto de 2021, em missa 

campal, na habitual celebração das 

11h30. 

Lembramos que desde há dois anos, a 

celebração da profissão de Fé, coincide 

com o domingo anterior à Festa da     

padroeira Senhora dos Anjos. 

 

INÍCIO DO ANO PASTORAL  

O ano pastoral, tal foi como foi gizado 

pela Diocese de Angra, iniciar-se-á no 

primeiro domingo do tempo litúrgico do 

Advento, 29 de Novembro. 

Será nessa data, que conheceremos o 

que a diocese vai propor para o próximo 

ano pastoral. Quando forem conhecidas 

as propostas, iremos dar consecução a 

essas atividades, a partir do Conselho 

Pastoral Paroquial. 

 

MISSA TELEVISIONADA 
No próximo domingo 22 de Novembro, 

solenidade litúrgica de Cristo Rei do  

Universo, a eucaristia das 09h30, será 

televisionada para todo o mundo,     

através da RTP/A. 

Convidamos a comunidade de fé      

fajanense a fazer comunidade com    

todos os irmãos que irão acompanhar a 

transmissão, através dos seus aparelhos 

de televisão. 

 

O PROJETO C.A.FÉ  

(Curso de Aprofundamento 

da Fé) 

O projeto C.A.Fé (Curso de Aprofunda-

mento da Fé) está por enquanto suspen-

so, atendendo ao quadro pandémico 

que recentemente acampou na Fajã de 

 

 

Baixo. Quando o fluxo epidémico descer       

pretendemos dar continuidade ao plano 

de temas que tem a sua origem nos   

padres jesuítas portugueses.  

Na calha está também o projeto “Ânsias  

de Deus”.  

ÁRVORE DE NATAL  

A Árvore de Natal que se encontra     

montada no nosso templo, tem a        

particularidade de ser temporã. Ainda 

antes de entramos no Advento já temos 

uma    árvore de Natal. Mas tem de ser 

mesmo assim, para elaborarmos os   

cabazes para as diversas famílias que 

esperam cabazes, muitas delas         

escondem as   suas carestias de uma 

forma envergonhada. 

Quem quiser participar nesta iniciativa 

do Movimento L.I.A.M., deverá levar 

uma das circunferências recortadas que 

pende desta árvore temporã. Em cada 

cartolina, vem o pedido de um género 

alimentar que poderá ser ofertado nas 

cestas que se encontram à frente do 

altar. 

 

FESTAS DO NATAL  
O programa espiritual das festas de    

Natal será publicitado, como habitual-

mente fazemos, através de um flyer que,  

 

São encontros mensais de espiritualida-

de que pretendem transmitir aprendiza-

gens de oração, métodos de reflexão e 

de silêncio que poderão constituir      

auxílios preciosos para nos ajudar a  

rezar. 

 

em breve, será disponibilizado a toda a 

paróquia. Iremos contemplar a parte  

espiritual com a celebração de confis-

sões, retiro espiritual aberto, bênção das 

Imagens de Deus Menino (08 de       

Dezembro, em todas as eucaristias), 

bênção das grávidas, visita aos         

enfermos e celebrações eucarísticas do 

Natal. 

 

MERCADINHO DE NATAL  
A L.I.A.M. (Liga Intensificadora da Ação 

Missionária) irá organizar, uma vez 

mais, o mercadinho de Natal, na sala do 

saudoso pároco José Ribeiro Martins. 

Esta iniciativa constitui um precioso   

auxílio para as atividades missionárias, 

bem como para o desenrolar das          

atividades paroquiais.  

Todos os cuidados profiláticos da      

presente quadra serão tidos em conta 

durante a exposição do artesanato     

natalício que costuma ser vendido neste 

espaço. 


